
ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’nın 3.2 İnsan Hakları 
ve Adil Çalışma Koşulları başlığının 7. maddesine göre; 
ENKA ile iş birliği içerisinde olan tüm tedarikçi ve servis 
sağlayıcı firmalar çalışanlarının bağımsız sendikalar 
kurma ya da bu sendikalara üye olma ve örgütlenme 
haklarına saygı duymak zorundadır. Raporlama dönemi 
içerisinde tedarikçi firmalarda; çalışanların örgütlenme 
veya toplu sözleşme haklarının ihlaline rastlanmamış 
olup, bu konuda herhangi bir bildirim, şikâyet veya ihbar 
yapılmamıştır. 

Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri sonucunda tespit 
edilen uygunsuzluklar ivedilikle tedarikçi yönetimi 
ile resmi olarak paylaşılmaktadır. Tespit edilen 
uygunsuzluğun ve tedarikçi ile yapılan sözleşmenin 
maddelerine istinaden; uyarı, cezai işlem ve sözleşme 
feshi gibi önlemler alınabilmektedir.

YERELDEN SATIN ALMA

ENKA, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği 
projelerde, önemli sayılabilecek ölçüde yerel satın alma 
faaliyetleri gerçekleştirerek, yerel toplumların ekonomik 
gelişimine ve kalkınmasına destek olmaktadır. ENKA 
için “yerel tedarikçiler” kavramı, faaliyet gösterdiği 
coğrafya sınırları içerisinde kayıtlı tedarikçiler olarak 
tanımlanmaktadır.

Yerelden satın alma stratejisi ile ENKA, sadece yerel 
toplumların kalkınmasına destek sağlamakla kalmamakta; 
bununla birlikte uluslararası satın alımlarda lojistik için 
harcanacak doğal kaynakların, zamanın, sosyal etkilerin 
ve çevreye verilecek zararın da önüne geçmektedir.

Raporlama dönemi içerisinde, ENKA İnşaat’ın yerel 
tedarikçilerden satın aldığı ürün ve hizmetlerin, 
uluslararası satın alımlara oranı konsolide olarak %41,53 
olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak yapılan satın 
alımların %13,88’i Türkiye’den gerçekleştirilmiştir.

PROJE BAZLI YEREL SATIN ALMA ORANLARI

ENKA iştiraklerinde de, ENKA sürdürülebilirlik stratejisi 
doğrultusunda, teknik şartlar ve standartların sağlanması 
durumunda öncelik yerel firmalara verilmektedir. 
2018 yılında yerel tedarikçi oranı ENKA Enerji’de %94, 
ENKA Pazarlama’da %37, Rusya’da faaliyet gösteren 
MKH’de %95, Mosenka’da %100, ENKA TC’de 
%99,4, CCI’da %95 ve Çin’de faaliyet gösteren Cimtas 
Ningbo’da %82 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE ADI YEREL SATIN ALIM YÜZDESİ

Atina Elçilik Projesi %21,96

Zi Kar 750 MW Kombine 
Çevrim Santrali

%46,12

FGP 3GP Projesi %14,99

Hindistan Elçilik Projesi %16,89

Kaşirskaya Projesi %84,22

Kenya Elçilik Projesi %5,75

Kosova Güzergah 6 Projesi %54,64

Meksika Elçilik Projesi %14,44

Nizhnekamskneftekhim 
Kombine Çevrim Santrali

%19,74

Paraguay Elçilik Projesi %23,49

Basra Umm Qasr Projesi %32,46

Samawa Kombine Çevrim 
Santrali

%51,52

Güney Kafkasya Boru Hattı 
Genişletme (SCPX) Projesi

%58,13

Sri Lanka Elçilik Projesi %18,30

TAIF Kazan İş Merkezi 
Projesi

%95,53

Tengiz Projeleri %66,94

West Qurna 1 IOT Projesi %77,13

%41,53 
ENKA 

Yerel Satın Alma

%44,59 
Global (Türkiye Dışı) 
Satın Alma

%13,88 
Türkiye Satın Alma

RİSK YÖNETİMİ

ENKA’NIN, FAALIYET 
GÖSTERDIĞI ZORLU 
COĞRAFYALAR VE 
REKABETÇI SEKTÖRLERDE 
ZORLUKLARLA BAŞA 
ÇIKABILMESI VE BAŞARISINI 
SÜRDÜREBILMESININ 
ALTINDA ÇOKLU PAYDAŞ 
KATILIMINI TEŞVIK EDEN, 
DEĞIŞIKLIKLERI TAKIP 
EDEN, ULUSLARARASI 
STANDARTLARI VE 
GELIŞMELERI IZLEYEN 
VE SONUÇ OLARAK 
RISKLERINI FIRSATLARA 
DÖNÜŞTÜREBILME 
BECERISINE SAHIP BIR 
RISK YÖNETIMI ANLAYIŞI 
YATMAKTADIR.

Risk yönetimi ENKA’nın tüm süreç ve faaliyetlerinin bir 
parçasıdır ve risk temelli düşünme yaklaşımı ENKA üst 
yönetimi tarafından teşvik edilmektedir. 

Risk değerlendirme sürecinde ENKA’nın mevcut ve 
potansiyel faaliyetleri, finansal ve yasal risklerinin yanı 
sıra ekonomik, çevresel ve sosyal riskler bakımından 
değerlendirilmektedir. ENKA genelinde risk yönetimi 
fonksiyonundan sorumlu en üst düzey organ, Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan “Riskin Erken 
Saptanması Komitesi”dir. 2017 yılında, Şirket genelinde 
etkili bir risk yönetim programı yürütülmesi ve programın 
etkinliğinin sağlanması amacıyla Komite’ye bağlı olarak 
faaliyet gösteren bir “Risk Yönetimi Çalışma Grubu” 
oluşturulmuştur. 

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Şirket’in varlığını, 
gelişim sürecini ve 
devamlılığını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin 
erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili 
önlemlerin uygulanması, 
riskin yönetilmesi ile ilgili 
çalışmalar yapılması ve 
risk yönetim sistemlerinin 
en az yılda bir kere gözden 
geçirilmesi amacıyla 
oluşturulmuştur. Komite 
en az iki ayda bir olmak 
üzere yılda en az altı kez 
toplanmakta ve Icracı 
Olmayan Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşmaktadır.

Risk Yönetimi Çalışma 
Grubu, kurumsal risklerin 
tespit edilmesi, belirlenen 
risklerin değerlendirilmesi, 
risk azaltma veya bertaraf 
etme yöntemlerinin 
belirlenmesi ve izlenmesini 
sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur.
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ENKA Grup şirketleri ve faaliyet alanları 
düşünüldüğünde; ele alınan riskler sürdürülebilirlik 
konularını da içermekte ve stratejik, finansal, 
operasyonel, dış çevre ve marka yönetimi risklerinin 
yanı sıra; etik ve uyum, insan hakları, yolsuzlukla 
mücadele, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve doğal 
kaynaklar, toplumlarla etkileşim, yetenek yönetimi 
risklerini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili 
riskler aynı zamanda, Sürdürülebilirlik Departmanı ve 
Sürdürülebilirlik Komitesi’nin yürüttüğü paydaş iletişimi 
ve uluslararası trendlerin, standartların ve uygulamaların 
takibi gibi çalışmalar sayesinde erken tespit edilip, 
proaktif yaklaşımlarla bertaraf edilmektedir. 

Risk yönetimi sürecinde belirlenen riskler, olasılık 
ve etki potansiyellerine göre değerlendirilmekte 
ve puanlandırılmaktadır. En yüksek risk puanına 
sahip risklerin bertaraf edilmesi için, Şirket ve/veya 
Grup düzeyinde sorumlu yöneticilerin atanması 
sağlanmaktadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi 
stratejisine göre “kaçınılacak, transfer edilecek, 
azaltılacak ve kabul edilecek” olarak kategorilere 
ayrılmaktadır. Bu risk yönetim stratejisi, risklerin Yönetim 
Kurulu’nun belirlediği tolerans seviyelerinin altında 
kalmasını sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

ENKA’nın risk yönetimine; riskleri tespit, takip ve bertaraf 
etmek amacıyla şirket içinde kurulan mekanizmalar 
ve izlenen prosedürlerin yanı sıra, etik ve uyum, 
insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve çevre gibi 
sürdürülebilirlik alanlarında ENKA’nın imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 
ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) İklim Değişikliği ile İlgili 
Finansal Açıklama (TCFD) Önerileri gibi uluslararası 
taahhütler ve kılavuzlar ile takip ettiği, denetlendiği ve 
sertifikalandırıldığı ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 yönetim standartları da katkı sağlamaktadır. 

Raporlama döneminde yapılan değerlendirmelerde, 
faaliyet gösterilen ülkelerdeki mevzuata yönelik 
değişiklikler, iklim değişikliği riskleri, gelişen teknolojiler 
ile artan bilgi güvenliği riskleri ile özellikle döviz kuru 
kaynaklı finansal riskler uluslararası ölçekte yükselen 
riskler olarak öne çıkmaktadır. 

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ

ENKA, üstlenilen projelerde iş verimliliğini sağlamak, 
süreç performanslarını, kurumsal bilgi ve becerisini sürekli 
geliştirmek, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini sistematik 
bir biçimde karşılamak amacıyla, güvenilir bir Kalite Yönetim 
Sistemi kurmuş, bunu belgelemiş, uygulamış ve gelişimini 
ve iyileştirme faaliyetlerini sürekli kılmıştır. ENKA’nın Kalite 
Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardı ile uyumlu olup, bu 
doğrultuda 2001 yılında BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü) 
tarafından sertifikalandırılmıştır. Düzenli aralıklar ile de BSI 
tarafından uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirilmekte 
olup, ürün ve hizmet kalitesini uluslararası alanda en iyi 
şekilde sürdürmektedir.

ENKA Kalite Güvence Programı; ISO 9001 sertifikasyon 
gerekliliklerinin yanı sıra; mühendislik ve tasarım, satın 
alma, kalite kontrol, taahhüt, imalat ve montaj aktivitelerini 
kapsayan inşaat faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç 
duyulan ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ile 
de uyumludur. 

ENKA, ÜSTLENDIĞI TÜM 
PROJELERDE; MÜŞTERI VE DIĞER 
TÜM PAYDAŞLARININ IHTIYAÇ VE 
BEKLENTILERI ILE BIRLIKTE, 
PROJE SÖZLEŞME 
GEREKSINIMLERINI TEMEL 
ALARAK, GÜVENILIR VE 
IZLENEBILIR BIR KALITE YÖNETIM 
SISTEMI KURMAKTA VE 
KURUMSAL KALITE 
STANDARTLARINI 
SÜRDÜRMEKTEDIR.

ENKA, kurumsal süreç ve faaliyetlerini daha güçlü, entegre 
ve sistematik bir yapıda sürdürmek ve güncel kılmak 
amacıyla, düzenli aralıklar ile gözden geçirmekte, tetkik 
ve değerlendirme faaliyetleri yürütmekte ve ENKA Kalite 
standardizasyon çalışmalarına sürekli geliştirme faaliyetleri 
kapsamında devam etmektedir.

Projelerde kurulan kalite yönetim sistemi, hem ENKA’nın 
sağladığı ürün ve hizmetlerin ana sözleşme gereksinimlerine 
uygunluğunun sağlanması bakımından etkin bir araç görevi 
görmekte, hem de meydana gelebilecek problemlerin 
tespit edilerek önlenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, 
sürdürülmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi 
için, ENKA Kalite Kültürü’nün temelini oluşturan 
aşağıdaki konular aralıksız yürütülmektedir.

• Ihtiyaç duyulan kaynakların ayrılması,

• Şirket içerisindeki görevler için yetki ve 
sorumlulukların belirlenmesi,

• Şirketin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan 
ve kalite yönetim sisteminin amaçlanan 
sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen 
iç ve dış hususların tespit edilmesi,

• Izleme ve ölçme kriterlerinin belirlenerek, 
süreç performanslarının izlenmesi, ölçülmesi 
ve gözden geçirilmesi,

• Kalite yönetim sistemi şartlarının şirketin iş 
süreçleri ile entegre olması,

LOGO & PANTONE

• Süreç yaklaşımı ve risk bazlı düşünme 
yönetiminin teşvik edilmesi,

• Kalite yönetim sisteminin amaçlanan ve 
hedeflenen çıktılarına ulaşması,

• Müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı 
çalışma prensibinin tüm çalışanlar 
tarafından benimsenmesi,

• Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi ve teşvik 
edilmesi. 
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